
 

 

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti  

pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 
  

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

V bodě 1.2.18. je nahrazena část textu: 

 
1.2.18.  Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo 

jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků, větší obnos peněz odkládá pouze na místa k tomu určená 

vyučujícími, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.  

Mobilní telefon není školní pomůcka a žáci ho do školy nosí na vlastní riziko. Škola neodpovídá za ztrátu 

a poškození mobilního telefonu během pobytu žáka ve škole. Při vstupu do školy má žák mobilní telefon 

vypnutý a uložený ve školní tašce. Používání mobilních telefonů je povoleno o přestávce po 4. vyučovací 

hodině (od 11.20 do 11.30 hod.) nebo se svolením učitele pro využití ve vyučování. 

 Používání mobilních telefonů a ostatních soukromých mobilních zařízení, která umožňují 

pořizování zvukových a obrazových záznamů je zakázáno. Mobilní zařízení, která jsou v osobním 

vlastnictví žáků, nejsou učební pomůckou a škola neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy 
 

6. Docházka do školy 

6.1.  Omlouvání absence 

V bodě 6.1a bude upraven text v první odrážce a nahrazen text v druhé odrážce 

 

6.1a Zákonný zástupce žáka doloží do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti její důvody: 

 - Zatelefonuje na pevnou linku do školy nebo na školní mobilní telefon 

 - Pošle emailovou omluvenku na školní email třídnímu učiteli  

- Pošle sdělení třídnímu učiteli do systému Bakaláři 

 - Zašle omluvenku písemně 

Jestliže tak zákonný zástupce ve stanovené lhůtě neučiní, jsou zameškané hodiny vyhodnoceny jako 

neomluvené. 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

19. Sankční řád.  

V bodě 19.3. byl nahrazen text 

19.3. Důtka ředitele/ředitelky školy 

- za přepsání známky v žákovské knížce  

- za přepsání sdělení učitele (mj. i známky) 
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